
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

КАФЕДРИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА № 2 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2021 РІК 

 

1. Прізвище, ім’я та по-батькові. Володіна Оксана Олександрівна 

2. Науковий ступінь, вчене звання, 

посада. 

К.ю.н. доцент. 

3. Тема і обсяг запланованої річної 

науково-дослідної роботи. 

Поняття і система кримінальних правопорушень 

проти здоров'я особи 1,5 друк. арк. 

4. Тема і обсяг фактично виконаної 

науково-дослідної роботи. 

Поняття і система кримінальних правопорушень 

проти здоров'я особи 3,9 друк. арк. 

4.1. Форма впровадження виконаних 

НДР (розділи монографії, 

підручника, навч. посібника, 

наукові статті,  тези та ін.). 

Наукові статті, тези наукових доповідей, розділ 

навчального посібника 

4.2.  Наукова  новизна отриманих 

результатів 

Наукова новина полягає в розробці питань, 

пов'язаних з проблемами кваліфікації 

кримінальних правопорушень проти здоров'я 

особи , та шляхів їх вирішення, а також 

удосконаленні вказаних кримінально-правових 

норм. 

5. Участь у розробці законопроектів 

та проектів інших нормативних 

актів. 

- 

5.1. Участь у підготовці законопроектів 

(кодексів та інших законів). 

- 

5.2. Рецензування (підготовка 

експертних висновків) проектів 

законів та інших нормативних 

актів. 

1) Висновок на проект Закону України «Про 

внесення змін до законодавства України про 

адміністративні правопорушення, кримінального 

законодавства та кримінального процесуального 

законодавства щодо діяльності Служби безпеки 

України та розвідувальних органів» (реєстр. № 

4392 від 17.11.2020) 

2) Висновок на проект Закону України «Про 

внесення змін до Кримінального кодексу 

України щодо відповідальності за підроблення 

медичної продукції та подібні злочини, що 

загрожують охороні здоров’я» (реєстр. № 4491) 

3) Висновок на проект Закону України «Про 

внесення змін до Кримінального кодексу 

України щодо кримінальної відповідальності за 

катування» (реєст. №5336 від 05.04.2021); 

Висновок на проект Закону України «Про 

внесення змін до Кримінального кодексу 

України щодо встановлення відповідальності за 

підробку документів, що стосуються проведення 

профілактичних щеплень» (реєст. №6084). 

5.3. Робота консультантом комітетів 

Верховної Ради України. 

- 

5.4. Робота консультантом інших - 



вищих та державних органів влади 

6. Зв’язок з практикою:  
6.1. Проведення узагальнень практики 

застосування законодавства та 

проведення інших соціологічних 

досліджень  

- 

6.2. Підготовка доповідних записок до 

судових, правозастосовчих та 

інших державних органів. 

- 

6.3. Участь у розробці проектів 

постанов Пленуму Верховного 

Суду України, ВССУ та їх 

рецензування 

- 

6.4. Прочитані лекції практичним 

працівникам. 

- 

6.5. Підготовка відповідей та висновків 

на запити органів державної влади 

та місцевого самоврядування, 

організацій, громадян. 

 

7. Чи є ви депутатом місцевої ради, 

чи входите до складу інших 

органів місцевого самоврядування 

(в тому числі робочих та 

дорадчих). 

- 

8. Участь у конференціях, семінарах 

(повна назва та дата та місце 

проведення). 

(окремо вказати участь у 

зарубіжних конференціях) 

1) Міжнародна науково-практична конференція 

«Юридичні науки: проблеми та перспективи», 

25-26 червня 2021 р., Запоріжжя: Класичний 

приватний університет. 

2) Міжнародна науково-практична конференція 

«Актуальні питання реформування правової 

системи України», 2-3 липня 2021 р., м. Дніпро: 

ГО "Правовий світ». 

Зарубіжні конференції: 

1) The 3rd International Scientific and Practical 

Conference «Current Issues and Prospects for the 

Development of Scientific Research», Orleans, 

France, 19-20.08.2021 

9. Видавнича діяльність (монографії, 

статті, навчальні посібники, тези та 

ін.) дати перелік надрукованих у 

2021 р. робіт та їх обсяг, кількість 

друкованих аркушів. 

Статті: 0,9 друк. арк. 

1) Volodina, O.O., Haltsova, V.V., Kharytonov, 

S.O. Social danger of domestic violence and the 

need for rehabilitation of its victims. Wiadomosci 

lekarskie (Warsaw, Poland:1960), 2020, 73 (12 cz2), 

p.p. 2895-2901 (Scopus) – ( 1 д.а./0,5 д.а.) 

2) Володіна О.О., Курман Т.В.  К вопросу об 

уголовной ответственности за причинение вреда 

объектам агросферы и здоровью человека. 

Scientific Collection «InterConf», (№ 71): with the 

Proceedings of the 3-rd International Scientific and 

Practical Conference «Current Issues and Prospects 

for the Development of Scientific Research» (August 

19-20, 2021). Р. 1. Orléans, France: Epi, 2021. Р. 

206-219. DOI 10.51582/interconf.19-20.08.2021.020 



(0,8 д.а/0,4.) 

Тези: 0,8 друк. арк.. 

1. Щодо змісту поняття «фізичне насильство» у 

складі кримінального правопорушення, 

передбаченого ст. 126¹ КК України (домашнє 

насильство) // Юридичні науки: проблеми та 

перспективи: матеріали міжнародної науково-

практичної конференції, м Запоріжжя, 25-26 

червня 2021 р. – Запоріжжя: Класичний 

приватний університет, 2021. – С. 52-55 (0.4 д.а.) 

2. Щодо питання про вдосконалення 

кримінальної відповідальності за катування // 

Актуальні питання реформування правової 

системи України: Матеріали міжнародної 

науково-практичної конференції, м. Дніпро, 2-3 

липня 2021 р. - Дніпро: ГО "Правовий світ», 

2021. - С. 61-65 (0.4 д.а.) 

Навчальні посібники : 2,2 друк. арк. 

1. Кримінальне законодавство України та 

зарубіжних країн: порівняльні таблиці статей 

(параграфів) Загальної частини Кримінального 

кодексу України 2001 року та Кримінальних 

кодексів зарубіжних країн для студентів П курсу 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

галузі знань 29 «Міжнародні відносини» 

спеціальності 293 «Міжнародне право»/ уклад.: 

С.О. Харитонов, О.О. Володіна, В.В. Гальцова та 

ін. 2-ге електрон. Вид., переробл. та допов. 

Харків: Нац.юрид.ун-т ім. Ярослава Мудрого, 

2021. – 428 с. (табл. 7 – 2,2 д.а.) 
9.1. Вказати публікації, з зазначенням 

вихідних даних, у наукометричних 

базах даних Scopus, Web of Science. 

Volodina, O.O., Haltsova, V.V., Kharytonov, S.O. 

Social danger of domestic violence and the need for 

rehabilitation of its victims. Wiadomosci lekarskie 

(Warsaw, Poland:1960), 2020, 73 (12 cz2), p.p. 

2895-2901 (Scopus). 1д.а. 

9.2. Вказати публікації, з зазначенням 

вихідних даних, у інших 

наукометричних базах даних. 

К вопросу об уголовной ответственности за 

причинение вреда объектам агросферы и 

здоровью человека. Scientific Collection 

«InterConf», (№ 71): with the Proceedings of the 3-

rd International Scientific and Practical Conference 

«Current Issues and Prospects for the Development 

of Scientific Research» (August 19-20, 2021). Р. 1. 

Orléans, France: Epi, 2021. Р. 206-219. DOI 

10.51582/interconf.19-20.08.2021.020  

10. Чи являєтесь членом редакційної 

колегії якого-небудь видання 

- 

11. Вказати членом якої 

спеціалізованої вченої ради ви є 

разова спеціалізована вчена рада ДФ 64.086.030 

12. Опонентом яких дисертаційних 

захистів були 

- 

13. Підготовка відгуків на 

автореферати. (окремо докторські 

- 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/


та кандидатські ) 

14. Чи були у звітному році 

лауреатом\стипендіатом (вказати 

повну назву стипендії, премії). 

- 

15. Співробітництво з закордонними 

організаціями 

- 

16. Участь у наукових заходах 

спільних з облдержадмін. 

V Харківський юридичний міжнародний форум 

20-24 вересня 

17. Участь у наукових дослідженнях 

на госпрозрахунковій основі 

- 

18. Які відзнаки чи нагороди отримали 

у звітному році. 

1) Почесна грамота за вагомий особистий внесок 

у розвиток освіти та науки, високий 

професіоналізм, багаторічну сумлінну працю та з 

нагоди святкування Дня Університету; 

2)  Подяка НАБУ за поширення антикорупційних 

цінностей серед молоді, високий професіоналізм 

і справедливість при оцінюванні учасників 

Всеукраїнського антикорупційного муткорту, 19-

21 листопада 2021 р.; 

3) Подяка від проректора з науково-педагогічної 

роботи та соціального розвитку НЮУ ім.. 

Ярослава Мудрого Ю.Г. Барабаша за активну 

участь в організації та проведенні 

Всеукраїнського антикорупційного муткорту та 

інвестиції в розвиток свідомої молоді, 

нетерпимої до корупції 
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(протокол № 4 від 30.11.2021 р.).                                                                     (підпис) 
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